
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Otonomi daerah pada prinsipnya merupakan bagian sistem politik yang memberi 

peluang bagi warga negara untuk menyumbangkan daya kreativitas. Otonomi daerah 

merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Tanpa otonomi daerah, 

masyarakat kesulitan menghadapi perdagangan bebas yang mulai berlaku. Elemen penting 

otonomi desa adalah adanya kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang 

dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini 

dapat diartikan jika Pemerintah Desa adalah unsur utama penyelenggaran pemerintahan desa 

tanpa intervensi dari pihak manapun. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul dan adat istiadat desa. 

Pemerintah daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 sebagai penyempurna UU 

No. 12 Nomor 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah 

adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan 

daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan tugas pemerintahan 

dari pemerintah pusat ke daerah menurut asas otonomi. Dan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung secara 
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finansial transfer pekerjaan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan pemerintah 

daerah. Tindakan (Mahsun, 2006). 

Pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui 

kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial 

bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke 

pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. 

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku 

dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Maka dari itu bentuk 

BUMDes ada beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan 

karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. 

 
Sumber : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes 

PDTT) 
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Jumlah Bumdes Di Indonesia 2014-2020 

Berdasarkan gambar 1.1 yang menjelaskan data Potensi Desa (PODES) 2020 

mencatat, dari 74.500 desa, 72 persen memiliki BUMDes. Jumlah Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) berdasarkan data Kementerian Desa menanjak tajam dari 1.022 unit pada Tahun 

2014 lalu menjadi 50.199 unit pada 2019. Jumlah Bumdes terus meningkat setiap tahunnya. 

Saat ini presentase kepemilikan BUMDes terbesar berada di Sulawesi dengan 90% dari total 

8.694 desa dan Jawa dengan 82% dari total 22.442 desa. 

Tabel 1.1.  

Jumlah BUMDes di Jawa Tengah Tahun 2019-2020 

Tahun Maju Dasar Berkembang Tumbuh 

2019 18 2,764 113 1,608 

2020 44 2,820 171 2,504 

Sumber : Kementrian BUMDes Jawa Tengah 

Jumlah BUMDes di Jawa Tengah terus meningkat di tahun 2019 sampai dengan 2020 

seperti pada Tabel 1.1. Pada tahun 2020 BUMDes yang dikategorikan maju sebesar 44 lebih 

besar dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2019 hanya sebesar 18. Dan yang dikategorikan 

dasar sebesar 2.768 desa dan meningkat menjadi 2.820 desa di tahun 2020. Kemudian 

golongan berkembang terdapat 113 di tahun 2019 dan meningkat menjadi 171 di tahun 2020. 

Di tahun 2019 BUMDes tumbuh meningkat dari 1.608 desa menjadi 2.504 desa di tahun 

2020. 

Kabupaten Klaten mimiliki berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya yang berpotensi untuk dimanfaatkan secara maksimal baik sebagai tujuan wisata, 

pertanian, perikanan, maupun industri. Letak Kabupaten Klaten yang sangat strategis, yaitu 

diantara Kota Surakarta dan Provinsi Yogyakarta yang merupakan jalur strategis pariwisata 
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Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan potensi 

lebih bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk tidak absen dalam mengembangkan potensi 

pariwisata yang dimiliki oleh daerahnya. 

 BUMdes di Kecamatan Kalikotes dengan potensi dari masing-masing desa rata-rata 

bergerak di bidang pariwisata. Namun dengan adanya pandemi Covid19, semua sektor 

pariwisata di Indonesia ditutup untuk sementara waktu. Karena dari sektor pariwisata dapat 

menimbulkan cluster Covid19. Di saat pandemi pemerintah provinsi menurunkan dana 

melalui desa dan diharapkan BUMDes yang berperan penting dalam mengelola anggaran 

tersebut. Anggaran yang turun dari pemerintah provinsi bertujuan untuk membantu 

masyarakat desa yang berdampak Covid19. 

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) adalah Lembaga usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan 

pemerintah desa bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu organisasi ekonomi yang beroperasi di 

pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya pada umumnya. Hal 

ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu, supaya tidak 

berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya 

nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. 

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan contoh 

nyata pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kolaboratif, partisipatif, 

membebaskan, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

yang sungguh-sungguh untuk mengelola unit-unit bisnis tersebut  secara efektif, efisien, 
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profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan  memenuhi 

kebutuhan masyarakat (produktif dan konsumen) melalui  distribusi barang dan jasa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh 

membebani masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan 

untuk memajukan perekonomian desa. Lembaga  juga harus dapat melayani non anggota (di 

luar desa) dengan menawarkan harga dan pelayanan yang sesuai dengan standar pasar. 

Artinya, perusahaan-perusahaan yang dioperasikan BUMDes memiliki mekanisme atau 

aturan kelembagaan  yang disepakati bersama untuk mencegah distorsi ekonomi di pedesaan. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan entitas utama yang 

dapat menjangkau khalayak yang sebenarnya yang ingin sukses dengan mendirikan badan 

usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa. Perusahaan milik desa ini adalah perusahaan desa yang 

didirikan/didirikan oleh pemerintah desa  dan modalnya dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah 

desa dan masyarakat. Pendirian BUMDes juga didasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 

2010 Bab 2 tentang Pendirian BUMDes. Edukasi ini diberikan oleh pemerintah 

kabupaten/kota dengan menerbitkan pedoman daerah tentang pedoman  pembentukan dan 

pengelolaan BUMDes. 

Selain itu pemerintah desa telah membentuk BUMDes dengan peraturan desa 

berdasarkan peraturan daerah. Perda ini muncul bersamaan dengan UU No. 12 Tahun 2008, 

yang mengubah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan: 

Pemerintah daerah dikoordinasikan untuk menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam 

sistem nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Sebagai lembaga negara, desa memimpin dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Di sisi lain, desa sebagai  kesatuan masyarakat hukum merupakan dasar dari 

sistem sosial nasional Indonesia yang sangat kuat, sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan 

pertahanan yang stabil dan dinamis. Hal ini membuat desa menjadi miniatur yang sangat baik 

dan model untuk pengamatan yang cermat terhadap interaksi antara pemerintah dan 

rakyatnya. Dan melalui desa ini, Anda dapat mengatur bisnis desa Anda dengan mengacu 

pada peraturan desa berdasarkan peraturan setempat. BUMDes diharapkan  mampu 

merangsang dan menggerakkan  perekonomian  pedesaan. Aset keuangan desa harus dikuasai 

sepenuhnya oleh masyarakat desa. Isi dan filosofi BUMDes harus menanamkan rasa 

persatuan dan semangat swadaya guna memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Dalam 

fase ini, BUMDes bekerja dengan upaya meningkatkan sumber pendapatan alami desa dan 

mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, yang dibayangi oleh peran BUMDes sebagai 

organisasi yang komprehensif. Upaya ini juga penting dalam rangka mengurangi peran free-

rider, yang seringkali meningkatkan biaya transaksi untuk kegiatan ekonomi kolektif melalui 

rent-seeking (Nurcholis, 2011, p.88). 

Mengingat mendesaknya arus  intervensi modal domestik dan internasional yang saat 

ini menjadikan desa sebagai tujuan pengembangan usaha, mengingat lokasi BUMDes ini, 

BUMDes ini merupakan swasta yang bermodal besar. unit usaha tidak sebanding dengan aset 

desa ini. Karena sumber daya alam desa, sangat rentan terhadap intrusi modal dan pasar di 

daerah pedesaan. Keberadaan perusahaan milik desa ini  akan menjadi penangkal  kekuatan 

perusahaan asing dan domestik. Diharapkan dengan adanya BUMDes ini dapat mendorong 

dinamika perekonomian desa  dan berperan aktif sebagai BUMDes. 
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Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini 

merupakan pedoman  daerah dan desa bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes. 

BUMDes sebagai agen ekonomi merupakan bentuk penguatan sistem ekonomi desa dan 

perekonomian daerah yang berbeda-beda, karena seluruh atau sebagian besar modal dimiliki 

oleh desa melalui penyertaan  langsung  dari kekayaan desa yang merupakan sarana 

pemanfaatan. Kemungkinan eksis di Tanemura Selain itu,  BUMDes merupakan  tulang 

punggung penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat (kompas.com, 2019). 

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 

menyebutkan jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 369 

(koranbernas.com, 2021) dan di Kecamatan Kalikotes terdapat 3 BUMDes. 

Tabel 1.2. 

 Data BUMDes di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten 

No Desa / 

Kelurahan 

Nama BUMDes Unit Usaha Modal Awal 

1. Gemblegan Gemblegan 

Makmur 

- Sekolah Sepak Bola 

- Wisata Air 

356,000,000 

2. Kalikotes Tirta Nusantara - Bumi Perkemahan 427,000,000 
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3. Jimbung Sidoguro - Penyedia air minum 

bersih masyarakat 

- Loket Payment Point 

Online Banking 

- Penyedia Wifi 

- Obyek Wisata Kolam 

Renang 

- Penyedia Air PAM 

(PAMSIMAS) 

735,000,000 

Sumber : Data Primer / Wawancara 

Pemerintah Indonesia memiliki empat program prioritas untuk mempercepat 

pembangunan pedesaan melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi. Empat program prioritas tersebut adalah “Produk Kawasan Pedesaan” 

(Prukades), “Embung Desa” (Waduk Besar), “BUMDes” (Badan Usaha Milik Desa) dan 

“Sarana Olahraga Desa” (Raga Desa). Pemerintah mengalokasikan dana ke desa untuk 

melaksanakan empat program prioritas. Pada tahun 2019, pemerintah mengalokasikan Rp 70 

triliun untuk dana desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu dari empat program di 

Republik Indonesia untuk pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan 

pemukiman kembali. Tujuan utama dari program ini adalah: (1) Sumber Daya Lokal. (2) 

pengelolaan usaha ekonomi produktif; (3) peningkatan kapasitas dalam manajemen risiko 

bencana; (4) perlindungan lingkungan, (4) penguatan kepemimpinan desa; BUMDes 
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mendorong dan mendukung kemandirian desa untuk mengembangkan potensinya melalui unit 

usaha sendiri. 

BUMDes mampu mendorong kewirausahaan sosial masyarakat pedesaan, yang 

memang sudah terbentuk sebelumnya, sebagai karakter yang melekat pada masyarakat. Upaya 

BUMDes bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata bagi 

masyarakat pedesaan, akan tetapi lebih dari itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan. Misalnya, tersedianya lapangan pekerjaan dan 

menurunnya angka pengangguran di wilayah pedesaan menjadi sebuah nilai positif dari 

program dana desa. (Muryanti 2020) 

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari 

Setiadi, 2020 juga mengatakan, Kunci Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. 

Berdasarkan kajian penelitian sejumlah 7 dibagi menjadi beberapa pandangan pada 

kelompok pertama Eka, Firman, Muhammad Habibullah Aminy,  Lidiya, dan Fima 

menyebutkan bahwa peran BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Sedangkan pada kelompok ke dua oleh penelitian Medita Resa Yuspitasari, Syamsul Hadi & 

Nurul Fathiyah Fauziyang menyatakan bahwa peran BUMDes tidak berpengaruh pada 

perekonomian masyarakat. Sehingga saya mengambil penelitian tentang BUMDes ingin 

membuktikan bahwa di Klaten termasuk kelompok penelitian pertama atau ke dua. Karena di 

Desa Jimbung memiliki potensi tertinggi di kecamatan Kalikotes. Maka dari itu, peneliti 

tertarik untuk memilih judul tentang “Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi 

Desa di Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh dengan adanya BUMDes terhadap pengembangan ekonomi 

desa di Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana pengelolaan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Desa 

Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh dengan adanya BUMDes terhadap pengembangan ekonomi 

desa di Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten?. 

2. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Desa 

Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang Pengaruh BUMDes Terhadap 

Pengembangan Ekonomi Desa di Desa Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. 

2. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang akan membahas tentang 

Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Desa Jimbung 

Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten di suatu daerah lainnya. 
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